
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سّيدنا حممد وآله وصحبه أمجيعن أما بعد : هناك بعض  السائل :

األول ما هو تعليقكم فضيلتكم وموقفكم األسئلة تتقدم إليكم  راجني من اهللا تعاىل أن توفقوا يف اإلجابة السؤال 

  من الغزو العراقي للكويت وتدخل القوات األمريكية أيضا يف اخلليج العريب ؟

السؤال الشطر الثاين منه ليس دقيقا والقصد مفهوم وحسب املعىن املقصود قلبا وليس امللفوظ لفظا جنيبه  الشيخ :

  , واضح ؟

  واضح . السائل :

تداء العراق على الكويت فال شك أنه بغي وظلم ال جيوز شرعا بأي وجه من الوجوه طيب ، أما اع الشيخ :

مهما كانت املسوغات أو كما يقولون اليوم املربرات ملثل هذا االعتداء ومعلوم لدى كافة املسلمني قول رب 

إحداهما على (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت العاملني يف القرآن الكرمي 

و مما يؤسف له أنه ال يوجد اليوم دولة مسلمة تقوم  األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا ))

بتطبيق األحكام الشرعية مائة يف املائة ال شك أن بعض الشّر أهون من بعض لكن حبثنا أنه ال يوجد مع األسف 

كانت موجودة اليوم فليست تلك الدولة اليت تستطيع أن تنفذ هذا دولة تطّبق األحكام الشرعية مائة يف املائة ولو  

(( فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا الّتي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا احلكم القرآين 

 ، كان املفروض أّن الدولة اليت هي يرجى أن تطّبق هذا احلكم الشرعي من الناحية الشرعية أو من ناحية ))

متّسك الدولة بتنفيذ األحكام الشرعية كان املفروض أن تكون هي الدولة الّسعودية ألا خري الدول اإلسالمية من 

حيث تطبيقها وتنفيذها لكثري من األحكام الشرعية كان هذا هو املظنون فيها لكن اجلانب اآلخر الذي أشرت 

تستطيع إذا ما أرادت أن تنفذ احلكم الشرعي  إليه يف مطلع كلميت هذه وهي أن تكون يف موضع القوة اليت

املنصوص يف اآلية فتستطيع أن تقاتل الطائفة الباغية فإن كانت هي تستطيع من حيث أا تنّفذ األحكام 

الشرعية إىل حّد بعيد كما أشرت آنفا يف بالدها فهي مع األسف الشديد ال تستطيع أن تنفذ هذا احلكم 

األسف الّشديد يف الوقت اّلذي مل تستطع أن تنفذ هذا احلكم الشرعي هي من  الشرعّي على غريها ولذلك مع

" جهتها خشيت أن يصيبها ما أصاب جارا وهي بينها و بني املعتدي عليها حدودا و يف املثل السوري العامي

ن القوة ولذلك مع األسف الشديد الدولة السعودية يف الوقت الذي مل تكن يف موط إذا حلق جارك بّل أنت "

من حيث أا حتاول اإلصالح بني الطائفتني املؤمنتني املتقاتلتني فهي لو أرادت أن توقف الباغي عند حّده ما 

متلك القوة لتنفيذ هذا احلكم الشرعي وأكرب دليل على ذلك أا ملا خشيت أن يصل عدوى اعتداء العراق على 

ول العربية وإمنا استعانت بالدول الصليبية الكافرة وبعد هذا الكويت إىل السعودية مل تقتصر على االستعانة بالدّ 



الكالم الذي هو جواب للّشطر األول من سؤالك يأيت اآلن اجلواب عن الشطر الثّاين من سؤالك الذي تقصده 

بقلبك وليس بلفظك ألنه ليس املهّم دخول الكفار هؤالء كما دخل اليهود ألنه معروف هذا احلكم أنه ال جيوز 

ا ولذلك قلت ابتداء أن السؤال ليس املقصود هذا املعىن به وإمنا املقصود به ما حكم االستعانة ؤالء الكفار شرع

  الصليبني أليس كذلك ؟

  بلى . السائل :

وعلى ذلك حنن نقول غري مرتابني وال شاكني بأن هذه االستعانة ا ال عهد للتاريخ اإلسالمي كله  الشيخ :

ر فتنة تصيب األمة اإلسالمية يف كل تارخيها من حيث أّن سبب هذا الّدخول دخول مبثلها إطالقا وهو ش

الّصليبني إىل البالد اإلسالمية ليست هي احلرب القائمة بني الكفار واملسلمني و إّمنا الّسبب هو استجالب 

ّن هذا عالج للّداء بداء أشد املسلمني هلؤالء الكفار استنصارا م على الفئة الباغية أو الطائفة الباغية وال شّك أ

، وأنا يف الواقع  " وداوين باليت كانت هي الداء "وهذا ال يصح إال على مذهب واحد وهو مذهب أيب نواس 

أتعّجب كل التعجب ممّا يبلغنا و أرجو أن يكون هذا الذي يبلغنا أن ال يكون صحيحا من حيث الواقع ألن 

واالستنباط الّصحيح ال ميكن أن يتقبل ما نسمعه من تربير أو تسويغ الفقه اإلسالمي بنصوص كتابه وسنة نبيه 

بعض املشايخ األفاضل يف تلك البالد استعانة الّسعوديني ؤالء الكفار الصليبني ذلك ألن معىن كالمهم يعود 

يدندنون  إىل ما يقوله بعض الفقهاء يف أصوهلم وإن كانوا هم مل يشريوا إىل ذلك لكن صنيعهم ينبهنا إىل أم

فهم يظنون أن  " بأن املسلم إذا و قعت بني شرين اختار أقلهما شرا "حول ما ذكره علماء األصول من قوهلم 

جلأهم إىل االستعانة بالصليّبني أقل شرا وال نقول خريا من اعتداء العراقيني على السعوديني وحنن نرى أن وجهة 

قي على السعودية مل يقع كما وقع على الكويت ولذلك فال نظرهم هذه مردودة نصا وفقها ألن االعتداء العرا

يصّح تطبيق القاعدة هذه اليت تقول أن املسلم إذا وقع بني شرين اختار أيسرمها فلم يقع الشر األكرب يف ظن 

املشايخ وهو اعتداء العراقيني على السعوديني حىت خيتاروا الشّر األصغر يف نظرهم وهو استنصارهم بالكفار أما 

ن حيث النص فاألمر واضح جدا ، حيث أنه قد صّح يف غري ما حديث عن النيب صّلى اهللا عليه وسّلم أنّه قال م

وسبب احلديث معروف يف صحيح مسلم و غريه و يف رواية أخرجها احلاكم يف  ( إنا ال نستعين بمشرك )

( اهللا عليه وسّلم املشركني فقال هلم املستدرك أّن قوما من املشركني جاؤوا يريدون أن يقاتلوا مع النيب صّلى 

، فهذه قاعدة  ( إنا ال نستعين بالمشركين على المشركين )قالوا ال فقال عليه الصالة والسالم أأسلمتم ؟ )

وليست كبعض القواعد الفقهية اليت ميكن  (( ال ينطق على الهوى إن هو إال وحي يوحى ))فقهية وضعها من 

اك قواعد يضعها األحناف خيالفها الّشافعية والعكس بالعكس أما هذه القاعدة أن تكون موضع أخذ و رّد فهن



وعلى ذلك  ( إنّا ال نستعين بمشرك )فقد وضعها رسول اهللا صّلى اهللا عليه وآله وسّلم بنّصه الّصحيح الصريح 

أصلها وإّمنا ميكن أن  معىن كون الشيء قاعدة أنه جيب التزامها دائما وأبدا إّال ألمر عارض ال ينايف القاعدة من

جيرى عليها ختصيص ما و الذين يصّرحون جبواز االستنصار باألمريكّيني والربيطانّيني وغريهم يرون أّن هذا 

االستنصار له أصل يف بعض احلوادث اجلزئّية اّليت ثبتت يف الّسّنة احملمديّة فتكون هذه اجلزئّيات مستثناة من 

الدعوة أّوال قاعدة أصولّية أنّه إذا اختلف القول مع الفعل أي قول الرسول القاعدة وحنن نقول جوابا عن هذه 

عليه السالم مع فعله فإذا مل ميكن التوفيق بني قوله وفعله  كان قوله هو املقدم على فعله و إذا أمكن التوفيق 

هي جزئّيات ال تذكر  فذلك خري و أبقى تلك اجلزئيات اليت يستند إليها من جّوزوا هذا االستنصار البشع إّمنا

بالّنسبة هلذه املصيبة اّليت حّلت يف البالد الّسعوديّة خباّصة والبالد اإلسالمّية بعاّمة ويكفي أن يقابل و أن يقايس  

كّل مسلم حىت ولو كان غري عامل بني ما وقع من الّرسول عليه الّسالم من اجلزئيات وبني هذا الذي أّمل من 

اليوم انظروا مثال من حججهم أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسلم استعان بدليل من املشركني  املصيبة الكربى باملسلمني

حينما عزم على اهلجرة من مّكة إىل املدينة مع صاحبه أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه استعان بذلك املشرك 

النيب صلى اهللا عليه وسلم استعار ليدّهلما على الطريق هذه صورة الصورة الثانية اليت يستدّل البعض ا أيضا أن 

من صفوان بن أمّية أدرعا كانت له وملا استعارها منه أو أراد يستعريها منه ظن وهذا من موقف ضعفه هو جتاه 

موقف الّنّيب القوي ظّن أن النيب ص¢ّلى اهللا عليه وسلم سيأخذها رغم أنفه ولذلك قال له يا حممد أغصبا يا حممد 

فانظروا الفرق بني مثل هاتني احلاديثتني و غريمها مما يستدّلون بذلك  ( ال بل عارية مؤّداة )ل أم عارية مؤداة ؟ قا

فالفرق كبري وكبري جّدا كّل احلوداث وقد استحضرت لكم بعضها تدّل داللة صرحية على أّن النيب صلى اهللا عليه 

ان م لو أرادوا به عليه السالم مكرا  وسلم حينما استعان كان يف موقف القوة والقدرة والتغلب على من استع

كان هو األقوى فهو كان مع صاحبه أيب بكر لو أراد مثال ذلك الدليل املرشد على الطريق بني مكة واملدينة لو 

أراد ما غدرا الستطاع أن يتغلب عليه . صفوان بن أمية شعر أيضا بضعفه ولذلك قال له تغصبه مين غصبا أم 

( بل عارية مؤداة  (( وإنك لعلى خلق عظيم ))عليه الصالة والسالم وهو كما قال تعاىل هي عارية مؤداة قال 

كذلك ملا حالف أيضا يف بعض احلوادث حالفهم وهو القوي بدليل أنه ملا أرادوا الغدر به قاتلهم وانتصر عليهم    )

يت أملت بنا يف هذ العصر حيث كما هو معروف يف السرية النبوية فأين هذه اجلزئيات من هذه املصيبة الكربى ال

أّن الدول اإلسالمية كلها مبا فيها العراق نفسها اليت خيشاها الدول اإلسالمية كلها لو اجتمعت قاطبة مل تستطع 

إال أن يعودوا إىل اإلسالم مل تستطع أن خيرجوا األمريكان والربيطان من البالد اإلسالمية كيف يقاس هذا الواقع 

هذه هي  ( إنا ال نستعين بمشرك )ات مع منافاة هذا الواقع للقاعدة ينبغي أن ال ننساها األليم بتلك اجلزئي



القاعدة فإذا اختلفت حادثة عن القاعدة جيب ضرا ذه القاعدة وال جيوز العكس وهو ضرب القاعدة ذا 

بالقاعدة ألن النيب صلى اهللا  الواقع لنحاول أن نسّلكها وأن نسوغها جبزئيات ليست منافية ألصل االستعانة املنفية

عليه وسلم استعان حتقيقا ملصلحة وأرجو االنتباه ملا أقول ملصلحة ال مفسدة فيها مطلقا أما واقعنا اليوم فأوال 

املصلحة غري متحققة و ثانيا املفسدة متجسمة متحققة وأكرب دليل ما بدأت النذر تنذر بشر مستطري من جهة 

نساء بالعورات يف كثري من البالد السعودية اليت احتلها األمريكان وليس يهمين أن انتشار الفساد و انكشاف ال

حنتج ببعض الروايات واجلزئيات ألين حقيقة ال أثق ذه الروايات سواء كانت لنا أو علينا وإمنا علينا أن نتثبت من 

 أشاعوا فيها الفساد واخلالعة حيث روايات اجلزئيات لكننا نعلم باملشاهدة اليهود مثال حينما احتلوا فلسطني

والفسق والفجور وإىل آخره ، والذين يذهبون إىل البالد األوروبيني واألمريكيني يرون هناك الفسق والفجوز علنا 

فماذا الذي مينع هؤالء الكفار من أن ينتشروا فسادهم يف بالد اإلسالم وهم قد استدعوا إىل بالد اإلسالم ومل 

د اإلسالم كما كان الّشأن يف احلرب الّصليبّية األوىل وأخريا نقول من عاقبة هذا يفرضوا أنفسهم على بال

االستنصار هل هناك طريق إلخراج هؤالء الكفار من بالد اإلسالم ؟ إن قيل نعم هناك اتفاق مثال بني السعوديني 

كم باخلروج من ديارنا وجب عليكم أن وبني األمريكيني والربيطانيني أنه حنن أتينا بكم إلينا باختيارنا فإذا ما أمرنا 

تأمتروا بأمرنا هل هذا كالم يعقله من يعرف قّوة هؤالء الكفار وغدرهم ونكثهم بعهودهم ومواعيدهم ومن جهة 

أخرى يعرف ضعف املسلمني وضعف الدول كلها لذلك ال أجد فيما نسمع اليوم من حجج يريدون ا تربير 

قا بل هذه مصيبة كما قلت يف تضاعيف كالمي مل يصب العامل اإلسالمي هذه املصيبة ما جيعلها جائزة إطال

مبثلها أبدا وأرجو اهللا تبارك وتعاىل أن ينجينا منها مبعجزة من عنده وإال فاملسلمون أعجز من أن يصدوا اليهود 

األمريكان  من بالد املسلمني وهم والذين كانوا يقال عنهم شرذمة من اليهود األذّالء فيكف نستطيع أن نردّ 

والربيطان و الفرنسيني وغريهم ممن تكالبوا على املسلمني وبطلب من دولة مسلمة كّنا نرجو أن تكون يف مقّدمة 

  الّدول اإلسالمية اليت ترفض االستعانة باملشركني وإنا هللا وإنا إليه راجعون .

ية من طلب العراق مثال جماهدة يف هذه الظروف ما هو موقف املسلم يف شىت أحناء البالد اإلسالم السائل :

هؤالء الكفار واعتبار أن هذا جهادا إسالمّيا كما نسمع بغض النظر عن حقيقة عما نسمع إّمنا يقولون جهاد 

إسالمي واستنفار لقتال هؤالء الكفار الذين يعتربهم كثري من املسلمني حمتلني وليسوا مساعدين أو مساندين 

  لكف العراق بارك اهللا فيك ؟

حنن جوابنا عن السؤال مرارا وتكرارا وجوابنا باختصار كما يلي أوال ليس هناك راية تنادي باجلهاد يف  يخ :الش

سبيل اهللا وإمنا هناك سياسة حكم جربي حيب التسلط والتغلب والعراق حينما استوىل على الكويت ما استوىل 



اهللا هذه كلمة سياسية يريد ا أيضا من باسم اجلهاد فما بني عشية وضحاها بدا أن يعلن اجلهاد يف سبيل 

جانب آخر هو أن يستنصر بالبقية الباقية من املسلمني  وأكثرهم ضعفاء ال يعقلون وال يفكرون بعاقبة األمور 

فمجرد ما يسمع كثري من الناس كلمة اجلهاد يف سبيل اهللا خالص بدنا جناهد يف سبيل اهللا وهو باألمس القريب  

الشيوخ لصدام وحلزبه وإىل اآلن نسمع متجيدا بصّدام وبدولته ألا وقفت ضد السعودية  كان يسمع تكفري بعض

وضد إيش األمريكان فنحن نرى أنه ال ينبغي لألفراد املسلمني أن يغرتوا بإعالن اجلهاد سواء من العراق أو من 

فقط الذي إذا كان يريد أن  غري العراق ألنّنا نقول هال كان هذا قبل هذا ونزيد على ذلك فنقول ليس املسلم

جياهد حّقا فعليه أن يستعد االستعداد الكامل ليجاهد يف سبيل اهللا بل أوىل منه الّدول اّليت هي اّليت بإمكاا أن 

تستعّد االستعداد املاّدي الّسالحي أكثر من األفراد وذلك بال شّك يستلزم جتنيد املسلمني ويئتهم للجهاد يف 

 طويلة وليس يف ليلة ال قمر فيها ينادى فيها باجلهاد يف سبيل اهللا فيثور الناس بعواطفهم سبيل اهللا قبل سنني

ويريدون أن جياهدوا يف سبيل اهللا و لو أرادوا اجلهاد يف سبيل اهللا ألعّدوا له عدته ولذلك فنحن نعتقد جازمني أّن 

بني بعضها وبني بعض الدول الكافرة من العصر اآلن عصر فنت بني الّدول اإلسالمّية بعضها مع بعض من جهة و 

جهة  أخرى فليس زمن جهاد وإمنا هو زمن فنت وحينئذ يرد هنا ما جاء يف أكثر من حديث واحد أن النيب صلى 

( يكون فيها بين يدي الساعة فتن كقطع اهللا عليه وآله وسلم ملا حتدث عن بعض أشراط الساعة وذكر فيها أنه 

( يبيع إىل آخر احلديث يف بعضها يقول عليه السالم  فيها مؤمنا ويمسي كافرا )الليل المظلم يصبح الرجل 

ويف بعضها يأمر عليه الصالة والسالم املسلمني أن يلزموا بيوم ويف رواية عربية  أحدهم بعرض من الدنيا قليل )

راق وال إىل من يعادي لذلك حنن ال نرى اليوم أن ينضم مسلم ال إىل الع ( كونوا أحالس بيوتكم )فصحى يقول 

العراق الكويتيني اآلن الذين شلكوا مقاومة هناك فال نرى أن ينضّم املسلمون ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء ألّن 

اجلميع ال يقصدون اجلهاد يف سبيل اهللا لكّننا نقول شيئا توضيحا إلشكال عند بعض الناس الذين ال يتصورون 

إذا خنلي األمريكان  ( كونوا أحالس بيوتكم )ينما تقول كما قال الرسول الواقع تصورا كامال فيقولون إذا ح

يقاتلوا إخواننا العراقيني وحنن ما نقاتل األمريكان مع العراقيني نقول هلم يا إخواننا لو كان املوضوع قتال يدور بني 

 اعتقادي من حيث وجوب العراقيني واألمريكان فحينئذ جيب مساعدة العراقيني على األمريكان وتصبح العراق يف

مساعدا أفغان ثانية لكن هذا فيما إذا تصورنا أنه قتال بني عراقيني وأمريكيني أما و الواقع ليس كذلك سيكون 

القتال أّوال نقول مجلة عامة سيقول سيكون بني العراق واألمريكّيني ومعهم املسلمون فليس القتال بني العراق 

من جهة واألمريكيني واملسلمني الذين معهم من جهة أخرى هذا كالم جممل لكن  واألمريكان فقط بل بني العراق

إذا عرفنا سياسة الدول الكافرة وأم ال استعداد هلم أن يريقوا دم أحد من جنودهم ما دام أم جيدون  جنودا 



لكّفار سيقّدمون كبش من املسلمني يقاتلون م املسلمني العراقيني ولذلك فالواقع الذي يتصوره كل مسلم أّن ا

الفداء املسلمني من السعوديني واملصريني والدول اإلسالمية األخرى وأي القسمني تغّلب على اآلخر فاألمريكان 

ومن معهم من الكفار هم فرحون ألن املسلمني يقتل بعضهم بعضا فإذا مل حيصل الّنصر من طريق تسليط 

 حينئذ ميكن أن يدخل األمريكان فعال باحلرب جتاه العراق يف هذه األمريكان للسعودّيني واملصريني على العراقيني

الصورة فقط ميكن أن نقول جيب على املسلمني أن ينضّموا إىل العراق ولكن ما دام العراق سيقاتل املسلمني أيضا 

  مع األمريكان فهنا نقول اعتزلوا الفئتني والزموا بيوتكم هذا جواب سؤالك هذا .

زو العراقي للكويت فّر كثري من سّكان الكويت إىل الّسعودية هربا من املعركة يعين فما حكم هذا بعد الغ السائل :

  الفرار هل يعترب فرارا من املعركة أم ماذا ؟

هذا ال يرتتب عليه شيء ألنه ليس هناك جهاد يف سبيل اهللا فإن كان إعالن اجلهاد يف سبيل اهللا فال  الشيخ :

  من الكبائر فهذا فرار من القتل الذي ليس فرارا من اجلهاد . جيوز الفرار فحينئذ يكون

  بارك اهللا فيك . السائل :

  واضح ؟ الشيخ :

  واضح . السائل :

  طيب . الشيخ :

سؤال آخر نسمع كثريا من أهل السعودية وخطباء املساجد وبعض ممن نظّن أم من أهل العلم يقولون  السائل :

 ابتدأت القتال مع السعوديني أو العراق تقول مع األمريكيني وهم يقولون مع لو أنه حصل قتال من العراق اليت

السعوديني طبعا لو أن العراق ابتدأت هذه املعركة فيكون القتال من السعوديني إىل العراقّيني هو جهاد يف سبيل 

  م ؟اهللا ومن مات يف هذه املعركة مات شهيدا فما هو تعليقكم على هذا القول بارك اهللا فيك

  حنن يف اعتقادي سبق اجلواب على هذا . الشيخ :

  نعم . السائل :

ليس اآلن هناك جهاد و ليس دولة تعلن اجلهاد يف سبيل اهللا وإمنا هناك دولة تدافع عن أرضها وهذا  الشيخ :

 دفاع جائز لكن دون ارتكاب خمالفات للشرع أّما أن يقال بأنه جهاد ومن مات يف هذا اجلهاد فهو شهيد ال

نعتقد ذلك لو أن الكويتيني كانوا أهل شوكة وقوة ومنعة وعندهم استعداد للجهاد يف سبيل فوقفوا وجها لوجه ومل 

يفر املسؤولون الكبار وتركوا الّصغار حتت ضرب املدافع و و إىل آخره , لو أن الدولة الكويتية وقفوا أمام املعتدي 

ذا مات أحدهم و هو حسن النّـّية يف هذه الظروف و يف هذه وقصدوا بذلك الدفاع عن حقهم وبالدهم فحينئذ إ



الشروط ميكن أن يقال ميوت شهيدا يف سبيل اهللا أما و سبيل اهللا اآلن ال أحد ينشده وال أحد يذكره وإمنا سبيل 

 القومية الدفاع عن الوطن حّىت الّسعودّيني أصبحوا يرّددون كلمة الوطن كسائر البالد العربية األخرى اليت تدعوا إىل

العربية أّما اجلهاد يف سبيل اهللا أّما القتال يف سبيل اهللا فقد أصبح نسيا منسّيا ليس عملّيا فقط بل حىت لفظّيا فإذا 

اجلواب أنه مل يعلن اجلهاد مع األسف من أي جهة من اجلهات لكن إذا اعتدت دولة على أخرى ودافعت الدولة 

  نة وال شك لكن بقصد االنتصار هللا عز وجل ولدينه .املظلومة فما قتل فيها يكون سبيلها اجل

سؤال يعين حول الظروف أيضا احلالية بالنسبة للعراق يعين تكالب الناس اآلن و الّدول العاملّية والكافرة  السائل :

( يوشك أهل العراق أال على العراق وقد مضى حديث يف صحيح اإلمام مسلم يف باب من أشراط الساعة 

إىل آخر احلديث فهل هذه احلادثة  دينار و ال قفيز قلنا من أين ذلك قال من العجم يمنعونا ) يجبى إليهم

أما وقد اجتمعت كل الدول تقريبا يف العامل على أن ال جيىب للعراق شيء هل تكون احلادثة واهللا أعلم هذه كما 

  يعين حسب اطالعاتك الكثرية ؟

قضية مضى زمنها من زمان كثري هي هلا عالقة مبوضوع أن العراق  ال ليس للحديث عالقة بواقعنا هذه الشيخ :

ستفتح كما كانت قبل اإلسالم طبعا كانت بيد الفرس كما تعلمون مجيعا ، ففي هذا احلديث بشارة إىل أن 

العراق ستفتح وإىل أن الشام أيضا ستفتح مث بسبب سيطرة اإلسالم عليها سيجىب إليها اجلزية من البالد الكافرة 

احمليطة ا مث مينع هذا الشيء من الوصول إىل العراق وإىل الشام حبالة من حالتني إما أن البالد اليت كانت تدفع 

اجلزية للدولة املسلمة اليت سيطرت على الّشام وعلى العراق تصبح مسلمة وحينذاك فال جزية على املسلمني شأا 

هذه الدول الكافرة اليت كانت تدفع اجلزية عن يد وهم شأن العراق والشام بعد أن أسلمت وإما أن تستعصي 

صاغرون بسبب ضعف يلّم بالدولة اإلسالمية وهذا فعال وقع منذ قدمي من الزمان واستمر إىل هذا الزمان فالبالد 

 األوربية قسم كبري منها كانت تدفع اجلزية إىل اخلالفة العباسية واخلالفة األموية والتفاصيل طبعا يف بطون كتب

التاريخ ولكن كلما تأخر الزمن وضعفت شوكة املسلمني كلما استأسد الكفار ومنعوا ما كانوا يدفعونه من قبل من 

اجلزية للمسلمني فهذ األمر وقع وانتهى كما ذكر ذلك اإلمام النووي يف شرحه ملسلم فليس له عالقة مبا حنن فيه 

أن هذا احلديث هذا زمانه حنن نرى الفرق واضحا جدا بني يف هذا الزمان ّمث ما الفرق حينئذ لو أردنا أن نقول 

العراق اليت حوصرت اقتصاديا من هؤالء الكفار و بني سوريا مثال مع أن سوريا مثل العراق من حيث أن كال 

منهما يتعصب حلزب البعث بينما ذكر يف احلديث العراق والشام أيضا فما جيوز أن نطبق احلديث نصفه ألنه 

  اآلن والنصف الثاين مل يطابق مع أنه قد صح كما سبق بالنسبة للشام وبالنسبة للعراق أي نعم . طابق الواقع

هل هو   ( تداعى عليكم كما تداعى األكلة إلى قصعتها )حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم  السائل :



  كذلك يف هذا الزمان أم هو بشكل عام ؟

رة أوضح ألن االستعمار الذي سيطر على البالد اإلسالمية هو قبل هذا الزمان ولكن اآلن جتلى بصو  الشيخ :

التداعي املذكور يف احلديث أما اآلن فهذه مثرة لذاك التداعي ألنه تداعي الكفار هو من أجل االستعمار أما اآلن 

  فمن أجل حتقيق طلب نصرة املسلمني مع األسف الشديد. نعم .

  باهللا يا شيخ . السائل :

  تفضل . الشيخ :

تعلمون يا شيخ العراق وفكره املنزلق وحماربته للدعوة اإلسالمية وللدعاة كما أنا عايشتهم هناك طبعا  لسائل :ا

فاإلخوة هناك بعضهم يف السعودية يقولون حنن ننتمي إىل السعوديني يف مقاتلة العراقيني من أجل دفع الشر 

ته ألهل الشرك من القبورية والشيعة وما أشبه ذلك العريض الذي يتمثل به العراقيون أال وهو حزب البعث ومناصر 

فلو قدر اهللا عز وجل أن حكم العراق هذه اجلزيرة النتشر الشرك يف احلرمني وانتشر يف كل مكان يف اجلزيرة ويعين 

مسح ألصحاب املذاهب املنزلقة فكريا جدا كما هو موجود يف العراق أن تكون موجودوة مثال يف املمكلة فيقولون 

 حنن ننتمي إىل السعوديني حنارب معهم من أجل دفع ذلك الشر وإن كان فيه يف املمكلة شر إال أنه أهون يعين

  من شر العراق ولعل تتنزل القاعدة املذكورة القاعدة األصولية جلب أخف الضررين لدفع أعالمها ؟

  هذا سبق الكالم عليه ؟ الشيخ :

  ؟هل تتنزل القاعدة أحسن اهللا إليك  السائل :

  ما سبق الكالم عليه دفع الشر األكرب بالشر األصغر . الشيخ :

  ؟ ...املغزى من ذلك يا شيخ هل ينتمي الواحد ذا االستدالل ينتمي إىل اجليش  السائل :

شوف أنا أقول شيئا أما هذا فقد سبق اجلواب عليه , لكن تصور املوضوع كما حكيت وال أقول كما  الشيخ :

حزب البعث يف العراق أو يف سوريا ال ميثل كال من الشعبني السوري أوالعراقي وأظنك  قلت ليس بصحيح أوال

  معنا يف هذا ؟

  نعم . السائل :

إمنا ميثل نفسه ومن معه من أهل األهواء واألغراض الشخصية املادية أما عامة املسلمني يف كل من  الشيخ :

ناقش فيها أحد إطالقا وإذا كان األمر كذلك فهنا جيب أن الدولتني فهم ضد احلكومتني البعثيتني هذه حقيقة ال ي

نفرق بني االستعمارين لو وقع اآلخر كما وقع األول االستعمار األول الذي وقع هو االستعمار الصلييب كما 

شرحنا آنفا وبيّـّنا بطالن األدلة أو االستدالل بتلك األدّلة على تسويغ هذا االستنصار ؤالء الكفار حينما 



ويل األمريكان والربيطان على بعض البالد العربية كالسعوية ال يعين أّن احلكومة األمريكية هي اليت استولت يست

وإمنا يعين أن الشعب األمريكي حبكومته هو الذي استوىل وعلى ذلك فقس أي دولة أخرى أّما لو استوىل ال مسح 

بعث بشعب العراق استوىل على السعودية وإمنا حزب اهللا العراق على البالد الّسعودية فال يعين ذلك أن حزب ال

البعث الذي ال ميثل الشعب العراقي هو الذي استوىل ولذلك حنن لو أردنا أن نأخذ بأخف الشرين ال شك أن 

شر استيالء حكومة البعث اليت ال متثل الشعب املسلم شرها أقل من شر استيالء احلكومة الصليبية اليت متثل 

كفر وهذا واضح جدا فالشعب األمريكي مع دولته يف صليبيته أما الشعب العراقي والسوري ليس الكافر ومتثل ال

مع دولته يف بعثيته فافرتق األمران متاما هذا من جهة ومن جهة أخرى األمريكان والربيطان أكثر عددا وُعددا من 

أن يتقّوى السعوديون ومن يناصرهم يف العراقيني وال شك فلو استوىل العراق على السعوديني فمن املمكن يوما ما 

دينهم و يف توحيدهم على احلكم البعثي ألنه ال ميثل الشعب العراقي أما أن يستطيع يوما ما أن يتغّلب على 

احلكم األمريكي والربيطاين الذي ميثل الّشعبني يف دينهم ويف شركهم و كفرهم فهذا أصعب بكثري من االنتصار 

البعثية اليت ال متّثل الّشعب العراقي املسلم لذلك فأنا أرى أّن ما حكيته من ادعاء أننا األول على دولة العراق 

ننضم إىل السعوديني كما عّربت أنا لدفع الشر األكرب الشر األصغر  هذا أّوال فيه أقل ما يقال عدم تفكري دقيق 

تالل حزب البعث للبالد اإلسالمية هذا لتقدير املفسدتني مفسدة احتالل الّصليبيني للبالد اإلسالمية ومفسدة اح

شيء والشيء اآلخر ال بد من إعادة التذكري به . العراق ما اعتدى على السعوديني فلو اعتدى ممكن أن يقال و 

أنا أقول يف كثري من األحيان أّن القاعدة اليت ذكرت أنت أخريا وذكرا أنا من قبل وهي كلها تلتقي بدفع 

(( إال ما اضطررتم إليه ى أو دفع الشر األكرب بالشر األصغر هو مأخوذ من قوله تعاىل املفسدة الكربى بالصغر 

و ذلك يعين حينما يقع اإلنسان يف املشكلة فال بد له من أن يرتكب أحد الّضررين وكّل ما يف األمر بالّنسبة  ))

مانع أن تستعني  بالدول  ما فيه ...للّسعودية أّا خشيت أن يصيبها ما أصاب جارا الكويت فاستعانت 

العربية أما أن تستعني بالدول الكافرة واليت ال سبيل إىل إخراجها إال أن يشاء اهللا مبعجزة من عنده تبارك وتعاىل 

ألننا ما استطعنا أن خنرج اليهود وقد مضى عليهم هذه الّسنني ونصيح من كّل الّدول العربية وأوهلا العراق أننا حنن 

فلهذا أعتقد أن تسويغ  " أمسع جعجعة وال أرى طحنا "يهود من فلسطني مث ال نسمع إال ما قيل نريد أن خنرج ال

( كونوا أحالس الوقوف جبانب القتال مع السعوديني للعراقيني مع خمالفته لقوله عليه السالم يف زمن الفنت 

وقع القتال بني علي ومعاوية وشتان بني ال نراه تسويغا مقبوال ولعلنا مجيعا من احلاضرين نتذكر بأنه ملا  بيوتكم )

هذا القتال وبني ما قد يقع اليوم من حيث أن قصد من كل من الفئتني يومئذ هو االنتصار لدين اهللا عز وجل أما 

اليوم فال شيء من ذلك سوى احلرص على احملافظة على ثروة البالد وأراضيها ، مع ذلك نعلم مجيعا بأنه قد وجد 



 علي  ومعاوية ناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم اعتزلوا الفريقني ملاذا ؟ ألا معركة يف زمن القتال بني

بني املسلمني يقاتل بعضهم بعضا واحد هؤالء األصحاب كان معتزال وما انضّم إىل جيش علي إال ملا حينما قتل 

( ويح عمار صّلى اهللا عليه وسلم قوله  عمار بن يسار ألن هذا الصحايب املعتزل للفريقني كان قد مسع من الّنيبّ 

فلما وقع عمار قتيال من جيش معاوية حينئذ رأى الربهان الساطع فانضّم إىل علي أما من  تقتله الفئة الباغية )

قبل كيف أنا أقاتل املسلمني مع علي إىل هنا كان خوف السلف من أن يدخلوا يف معارك تقع بني املسلمني 

  كما هو اليوم ليس قتاال يف سبيل اهللا وإمنا هو يف سبيل االنتصار للمادة وليس للدين .  وخاّصة إذا كان األمر

هناك بعض اإلخوة ممن ينتمون إىل أهل الكتاب والسنة يرون يف األحداث األخرية هي فرصة مثال  السائل :

ممن حيسن الظن م  إلنشاء دولة مسلمة ليس انتصارا حلاكم الكويت إمنا إنشاء دولة مسلمة يف الكويت وهم

فهنا هل جيوز قتال العراقيني إلخراجهم من الكويت وإلنشاء دولة إسالمية على منهج السلف الصاحل هل جيوز 

  هذا مثال أو هل جيوز هلم ذلك ؟

  ال نزال نعيش يف األحالم هل أعدوا العدة  الشيخ :

  ما أدري ؟ السائل :

آلن فّكروا أم قبل اآلن ؟ هذا سؤال ، ثانيا قبل اآلن كانوا طيب ، اهللا املستعان يا أخي هؤالء ا الشيخ :

  يستطيعون وما فعلوا واآلن استطاعوا فأرادوا أن يفعلوا ؟

  اآلن أقّل استطاعة واهللا أعلم . السائل :

فإذا كيف يفّكرون هكذا ، اهللا املستعان يا أخي ، الدهر هذا أمر عجيب جدا كان ذكرت لبعض  الشيخ :

 بعض األحاديث أنه يف زمن الفنت يكون رجال ال عقول هلم أو عقوهلم  هباء حيسب أكثرهم أم إخواننا أنه يف

على شيء وليسوا على شيء وهذا حنن نعين به أمثالنا حنن امللتزمني أما اآلخرين فحدث عنهم وال حرج مثل ما 

 للشرع بسبب أننا ال حنسن أما أمثالنا حنن ملتزمني " عصاي بطّرهم وعصاي بتجمعهم "يقول املثل السوري 

معاجلة األمور على ضوء الكتاب والسنة جلهلنا  ما أوال وعلى ضوء معرفتنا للواقع ثانيا تأخذنا العوطف فنميل 

مرة مع هؤالء ومرة مع هؤالء فهؤالء الذين أشرت إليهم يا أخي من قبل أين كان هؤالء ؟ كانوا يعيشون يف دول 

طعون أن مييلوا مينيا وال يسارا أيش اّلذي جّد اآلن حىت فكروا أن يقيموا دولة مسلمة قد أخذت خبوانيقهم ال يستي

، أمري الكويت عم يدفع املليارات كما نقرأ يف األخبار واجلرائد يف سبيل أن يعود إىل عرشه إىل ملكه ترى إذا ما 

م مكان دولة األمراء هؤالء ، هؤالء مسع بأن هناك شبيبة ناشئة متحّمسة لإلسالم يريدون أن يقميوا دولة اإلسال

سيكونوا أول من حيارم ليس فقط األمريكان والربيطان والعراق وكل الدول العربية سيكونون عليهم ، اآلن واهللا 



أنا أتعّجب يعين الناس كيف يفكرون ، هذه الثلة القليلة إذا أعلنوها صرحية ستكون دول للمسلمني والكفار 

كر هؤالء يف إقامة الدولة املسلمة ؟! هذا كله ألم ما عرفوا هدي الرسول يف إقامة أمجعني ضّدهم فكيف يف

(( يا أيها الذين آمنوا عليكم الدولة وحنن نلخص هديه يف كلمتني التصفية والرتبية ,التصفية والرتبية وأخريا 

نت ما ظهر منها وما فنسأل اهللا عز وجل أن يعصمنا من شر الف أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم ))

  بطن .

  ؟ ...السؤال قبل األخري  السائل :

  بشرك اهللا خريا . الشيخ :

هل جتوز طاعة ويل األمر يف قتال العراقيني طبعا بالنسبة للسعودّيني أم ماذا يعمل اجلندي ؟ كيف يصنع  السائل :

  ؟

  عا فظين أّنكم أخذمت اجلواب .اجلندي إما أن يكون متطوعا وإما أن يكون مكرها فإذا كان متطو  الشيخ :

  نعم . السائل :

أما إن كان مكرها فال ينبغي أن ال يوجهع رصاصة إىل صدر مسلم وإمنا إىل الكافرين هذا ما قبل  الشيخ :

  األخري واألخري ما هو ؟

(  األخري بردوا ما جاء يف الصحيح صحيح اإلمام مسلم كنت قد قرأت الرسول صلى اهللا عليه وسلم السائل :

  من جهة املشرق ؟ الفتنة ها هنا وأشار إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان )

  من جهة إيش ؟ الشيخ :

  جهة املشرق ؟ السائل :

  مكة تقول . الشيخ :

  ال . السائل :

  جدة . الشيخ :

  جهة املشرق . السائل :

  آه املشرق نعم . الشيخ :

  يعين يقول الفنت ها هنا . السائل :

  إىل املشرق . وأشار الشيخ :

يعين هذه األحداث اّليت نعيشها كأّا فتنة وقد أخرب صّلى اهللا عليه وسلم عن ذلك وهل استنتاجي  السائل :



ولعل أضيف شيئا قليال وهل االستنتاج يف دنّو أقول يعين جميء املهدي املنتظر وتكالب القوة الكافرة مع القوى 

يرانية وحدث وكلها جتتمع وتغزو الكعبة لوجود مثل هذا الّرجل فيها أم أن العربية أقول من السعودية والعراقية واإل

  هناك أمور أخرى قد حتدث ؟

إىل آخره وأشار إىل املشرق فال  ( أال إن الفتنة ها هنا )ال هذه ليست هلا عالقة مبا جاء ، حديث  الشيخ :

( اللهم بارك في شامنا اللهم يح البخاري شك أّن املراد ا العراق وهي أيضا املراد باحلديث املعروف يف صح

( هناك الزالزل والفتن وهناك يخرج و أعادها ثالثا مث قال قائل ويف جندنا يا رسول اهللا ؟ قال  بارك في يمننا )

فنجد املذكورة يف هذا احلديث يتوهم كثري من الناس أن املقصود ا هي البالد النجدية السعودية  قرن الشيطان )

فاحش بالنسبة للروايات احلديثية اليت تصرح بأن املقصود ا هي العراق ذلك أنه يوجد هناك رواية  وهذا خطأ

رواية مفسرة للفظة األوىل وهي  ( وفي عراقنا )قالوا  (  اللهم بارك في شامنا )أخرى يف هذا احلديث الذي أوله 

بالنسبة للمكان املنخفض فالعراق بالنسبة  ذلك ألن جندا يف اللغة العربية هو كل مكان مرتفع  ( في نجدنا )

للمدينة جند يعين مكان مرتفع هذه الرواية األوىل اليت ال تسمح لنا بأن نفّسر قول الّسائل ويف جندنا بنجد املعروفة 

اليوم وإمنا جند هنا هي العراق رواية أخرى يف صحيح مسلم أن رجال سأل ابن عمر عن ذباب يقع على ثوبه فهل 

فقال يا معشر أهل العراق ما أسألكم عن الصغرية وأركبكم للكبرية مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه  يتنجس ؟

 ( أال إن الفتنة ها هنا  أال إن الفتنة ها هنا أال إن الفتنة ها هنا  يؤم بيده إلى العراق )وآله وسلم يقول 

ها أبد الدهر دائما وأبدا وإمنا إذا فصحيح أن هذه األحاديث هي تنصب على العراق ولكن ذلك ال يصدق علي

قانت فتنة هناك فال شك أا من عموم هذا احلديث وميكن واحلالة هذه أن ندخل فتنة اعتداء العراق على 

الكويت هو أو هي من الفنت اليت أشار إليها  الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف هذه األحاديث الصحيحة وختاما 

بعض أجوبيت أنين أقول أن جلب السعوديني واحلق أحق أن يقال جلب هذا يذكرين مبا كنت ذكرت يف 

السعوديني أو احلكومة السعودية للّصليبني إىل بالدهم وباختيارهم هو شر أكرب من اعتداء العراقيني على الكويت 

عودية هذا قلته أكثر من مرة واآلن أختم هذه اجللسة ذه الكلمة فأقول إن جلب السعوديني أو احلكومة الس

ألين سأقول كلمة مضطرا إليها مع األسف بيان للحقيقة كما أن حزب البعث العراقي ال ميثل الشعب العراقي  

كذلك الدولة السعودية ال متثل الشعب السعودي مبن فيهم من أهل العلم والفضل  والصالح والتقوى فسياسة 

املسلمة وخذ مثاال ال خيتلف فيه مشايخ الدول أو احلكومات العربية اليوم ال تلتقي مع رغبات الشعوب 

السعوديني اليوم انتشار التماثيل والصور يف الدوائر احلكومية اليت هذا االنتشار الذي ينايف دعوة التوحيد وينايف ما 

كان يقوله وال يزال يقوله رجال التوحيد فهذا كله ميثل أن الدولة يف كل الشعوب اإلسالمية ال متثل شعوا وعلى 



فأنا أقول أن استجالب احلكومة السعودية للحكومات الّصليبية مع أنه مل يصدر من الشعب السعودي وإمنا  ذلك

صدر من الدولة السعودية فهو شر من استيالء العراق على الكويت وأيضا هذا االستيالء مل يكن من الشعب و 

ناحية والدول يف ناحية أخرى لكن مع هذا  إمنا كان من الدولة اليت ال متثل الشعب انظروا اآلن كيف الشعوب يف

أقول مع أن جلب الصليبني إىل البالد السعودية شر من اعتداء حزب البعث على الكويت فهذا االعتداء من 

مثاره ذاك اجللب ,أي اعتداء احلكومة العراقية هي السبب يف جلب هذه املصيبة وهي االستعانة بالكفار وجلبهم 

  . " قال احلائط للوتد ملا تشقين قال سل من يدقين "أقرب هذه احلقيقة مبثل عريب قدمي  إىل بالد اإلسالم وكنت

بااهللا يا شيخ هل جيوز للسعودي أو من ينطوي مع السعودي من املنتمني معه يعين يف القتال أن يقتلوا  السائل :

  األمريكي أو يكون معاهدا مبنزلة املعاهد ال جيوز قتله ؟

  ذه أو ضيعت املوضوع شوية حدد  كالمك ؟ هل جيوز للسعودي ؟كيف ألن ه  الشيخ :

هل جيوز للسعودي أو من ينضم معهم من املسلمني املصري والسوري وغريهم أن يشهروا سالحهم يف  السائل :

  قتل الكفار من األمريكان ؟

  غدرا أم إعالنا ؟ الشيخ :

  غدرا إعالنا ال ميكن ؟ السائل :

  ما جيوز . الشيخ :

  ألنه معاهد على أساس يا شيخ وال . : السائل

  أي نعم . الشيخ :

  سائل آخر : حّىت و لو أثناء املعركة ؟

  ما جيوز لذلك أقول غدرا أم إعالنا ؟ الشيخ :

  سائل آخر : من باب احلنكة القتالّية مثال ؟

  اإلسالم ؟ هذا ما يعطي نصر بيقتل مخسة عشرة عشرين مائة ألف ألوف هل هذا خيرجهم من بالد الشيخ :

  ال واهللا . السائل :

بالعكس رايح يعيد التاريخ نفسه كما يقال االنتفاضة الفلسطنية يقتلون يهوديا فيقتل مقابله مخسة ,  الشيخ :

  عشر من املسلمني .

  ؟ ... السائل :

  نعم بل تقريبا وهكذا لو غدر بأمريكي واحد فسيقتل املسلمون بالعشرات وباملئات . الشيخ :



  . ...شيخنا  :السائل 

  اصرب . نعم . الشيخ :

سؤال الثاين يا شيخ ، بالنسبة هل جيوز لعامل بارز موجود مثال يف السعودية إىل أن يلجأ إىل أن يفيت  السائل :

خبالف ما يعتقد خشية وقوع فتنة ما ألنه لو أفىت خبالف ما تبنته حكومة اململكلة لوقعت فتنة بني احلكومة وبني 

  ينطفئ نور الدعوة بسبب هذه الفتنة فليجأ إىل الفتوى خبالف ما يعتقد ؟ أهل الدين وقد

اهللا أعلم هو واجتهاده هذه مسائل شخصية ال ميكن أن تنضبط بقواعد ألنه كما تعلم قوله عليه السالم  الشيخ :

ك كما كذل  ( فبقبله وذلك أضعف اإليمان )إىل آخر احلديث ، حىت يقول  ( من رأى منكم فليغيره بيده )

فعلوا اليوم فيما كنا يف صدده سوغوا و جوزوا هذه الفتنة الكربى بظنهم دفعا للمفسدة اليت هي أكرب منها فأنت 

عدت اآلن إىل نفس السؤال لكن مصغرا البحث كان يف دولة مع دولة اآلن فرد مع دولة اليوم هو ونفسه وهو أن 

حنن نقول إن الرسول عليه السالم ى عن اخلروج على  تقديره بوقوع الفتنة الكربى يا ترى مصيب أم خمطئ ؟

احلاكم املسلم لكنه أباح اخلروج إذا رأوا كفرا صرحيا بواحا فإذا مل يكن ذلك ال جيوز اخلروج ولكن هل معىن ذلك 

( أنه ال جيوز الصدع باحلق ؟ إذا ما تنهى باألمر والنهي عن املنكر وماذا نفعل حني ذاك بقوله عليه السالم 

إذا قلنا إن فالنا أفىت خبالف ما يعتقد خشية أن تقع فتنة أكرب من  أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر )

هذه الفتنة هذا يعود بينه  وبني ربه يا ترى تصوره كان أوال صحيحا وثانيا مل يكن هناك للنفس هوى هذا بينه 

ا بالنسبة لتصور الدولة السعودية أن جلب الصليبّيني وبني ربه أما أنا أقول أن هذا التصور خيايل كما شرحناه آنف

إىل بالد املسلمني والذين ال ميكن إخراجهم إىل جبهد أكرب مما لو استوىل العراقيون عليهم هذه هي بس أنت بارك 

  اهللا فيك صغرت املثال وهو جزء مما سبق من الكالم وال خيتلف األمر أبدا .

  جزاك اهللا خريا . السائل :

يقتل الكافر فيقتل مقابله  ...وأنه سيصبح األمر هناك كما سيصبح األمر يف االنتفاضة  ...وإياكم  :الشيخ 

  عشرات املسلمني مسعت هذا  الكالم ؟

  لّسى السائل :

  لّسى اهللا يهديك ، حنن قلنا وقلت أنا بعبارة يقتل يهودي فيقتل مقابله عشرة وهو إيش قال ؟ الشيخ :

  مائة . السائل :

مائة فأنا ما حبت أبالغ قلت يف مقابل قتل املسلمني برجل من اليهود يقتل من املسلمني عشرة فهو ثىن  : الشيخ

علّي قال ال بل ومائة وين كنت أنت فاآلن نتصور أنك أنت يف اجليش السعودي اللي عم يقاتل مع األمريكان 



كان وراءك فانكشفت لكن أنت ما راح   ملن للمسلمني العراقيني إىل آخره فأنت قتلت أمريكي أمامك أما إذا

  تنكشف فيما بعد ؟

  رايح انكشف . السائل :

رايح تنكشف فرايح تقتل أنت وناس معك آخرون ولذلك جيب على اإلنسان يفكر تفكريا صحيحا  الشيخ :

  ملعاجلة األمور اليت هي غري طبيعية ، لذلك قلت غدرا أم علنا ؟ علنا جيب أن احلقيقة لكن مع األسف :

  " ولو ناديت لقد أمسعت حّيا ***  و لكن ال حياة ملن تنادي 

ينبغي للشعوب اإلسالمية أن يثوروا على هؤالء  ولو نارا نفخت فيها أضاءت *** ولكن أنت تنفخ يف رمادي " 

  األمريكني والربيطانني لكن هل هناك شعوب تستطيع أن تثور ؟ 

  . ...انصرفوا راشدين  ة ملن تنادي "" لو ناديت لقد أمسعت حّيا ***  و لكن ال حيا

  تفضل . الشيخ :

نأمل من شيخنا أن يتفضل علينا باإلجابة على سؤال يطرحه بعض إخواتنا من طلبة العلم وهو لو  السائل :

تصورمت أنكم تعيشون يف هذه األحوال يف السعودية وحالكم كحال ابن باز مثال فهل ستتغري فتوتكم عما هي 

  بة لوجود األجانب يف أراضي احلجاز وجزاكم اهللا خرياعليه اآلن بالنس

ال يكون هذا السؤال من وحي الساعة األرض مسكونة هّال , يف احلقيقة أنه مثل هذا السؤال ورد علّي  الشيخ :

يف بعض االس منذ بعض األسابيع ألننا كنا يف جلسة وكان احلاضرون فيها مع األسف إذا صح التعبري مثال 

وجرى نقاش كثري لنقنعهم من الناحية الشرعية أن استحالل صدام حسني للكويت ليس مشروعا وجرى متعرقني 

حبث طويل يف هذا الصدد وكان مما جاء يف كالمي أنين قلت إن هذا االعتداء السيء واملخالف للشرع كان من 

ومة السعودية استنصرت بالكفار آثاره فنت ومفاسد كثرية وكثرية جدا أنا طبعا أقدم اآلن اخلالصة منها أن احلك

وأن هذا االستنصار املخالف للشرع هو من آثار ذلك االعتداء الباغي من صدام على الكويت ونزعت يف تلك 

" قال احلائط للوتد ملا تشقين قال سل من يدقين السة إىل مثل عريب ومجيل ومناسب للتمثيل به أال وهو قوهلم 

ي بأن الدولة السعودية أخطأت وخالفت صريح القاعدة اإلسالمية اليت وضعها فاستغرب بعض احلاضرين تصرحي "

 (( وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى ))الرسول عليه السالم الذي كما وصفه اهللا يف القرآن بقوله 

عدة إمنا وليست قاعدة فقهية ميكن أن تكون قاعدة مذهبية عند بعضهم وخمالفة آلخرين من الفقهاء , هذه القا

من وضع الرسول عليه السالم وتشريعا عن اهللا عز وجل وهو قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم كما يف صحيح 

( إنا ال نستعين ويف احلديث اآلخر الذي رواه احلاكم يف املستدرك بلفظ  ( إنا ال نستعين بمشرك )مسلم 



كّل من الدولتني الّدولة الباغية والّدولة   ، الشاهد بعد أن أفضت يف بيان خطأ بالمشركين على المشركين )

املخالفة لنّص احلديث ، بدى ألحدهم وصارحته فقال هذا السؤال الذي مسعتموه آنفا يعين أنت يا شيخ لو  

كنت يف السعودية كنت بتقول هذا الكالم ؟ كأن الناس اليوم مع األسف الشديد مل يبق عندهم حسن ظن 

م من يصدع باحلق مل يبق فيهم مثل هذا الظن ولذلك كان هذا السؤال صادرا من بأهل العلم وأم قد يوجد فيه

مثل انتفاء هذا الظن قال فلو أنك كنت يف السعودية هل كنت جتيب ذا اجلواب ؟ قلت بكل صراحة وبكل 

أل اهللا عز بساطة أنا واهللا ال أملك إال نفسي وقلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء ونس

وجل أن ال يبتلينا وإذا ابتالنا أن يصربنا فأنا ال أدري وال أحكم يف الغيب ولكن يف ظين أين ال أجد يف نفسي 

حاليا وال فيما مضى من بعض التجارب اليت والبالء الذي وقعت فيها ال أجد ال فيما مضى وال فيما أنا فيه اآلن 

 نعم سأقول ما تسمعه متاما واآلن عفوا قبل اآلن ذكرت يف ذلك ما جيعلين أتردد يف اإلجابة عن سؤالك أنين

الس بأنين قد بليت بنحو هذا الذي تفرتضه أنت فيما إذا ما ابتليت فماذا يكون موقفي ؟ فقلت بأن البعثيني 

ذا هناك يف سوريا استدعونا مرات وكرات واستنطاقات و استجوابات كان منها يف بعض األيام أّنين سألوين ما

تقول يف احلكام القائمني اآلن على احلكم يعين البعثيني من احلاكم الرئيس والوزراء ومن دوم فقلت له اجلواب 

ال أعرفهم قال طيب ماذا تقول يف احلكم القائم اآلن يعين حكم البعث هل تؤيده ؟ قلت ال قال ملاذا ؟ قلت 

هناك يف الشام ألنه ليس يف السجن قلعة يف نفس  ألنه خمالف لإلسالم ومن هناك إىل السجن يضرب به املثل

العاصمة وإمنا يف حدود العراق يف منطقة امسها احلسكة وكان هذا السجن مما بناه وهو من مناقب عبد الناصر 

هذا الذي عرفتم نفاقه وضرره على البلد اإلسالمي سجن ميكن يكون ارتفاع السقف حنو عشر أمتار ويف الشتاء 

تدفئة وال فيه أي شيء والنور معلق هناك يف السقف فوق وفيه قصة ال أريد اآلن ذكرها لنعود إىل البارد ال فيه 

متام اجلواب عن هذا السؤال فأنا قلت للسائل املشار إليه آنفا وأعّلق اآلن على هذا السؤال أنه يف ظين أّنين لو 

ة بالكفار خاصة األمريكيني والرضا بدخوهلم استدعيت بعد هذا اجلواب الصريح الذي أدين اهللا به ، أن االستعان

إىل بالد اإلسالم استنصارا به على الباغي فهذا خمالف للشرع إذا فرضنا أم استدعوين واستجوبوين يف املخابرات 

السعودية فأنا هذه زيادة اآلن مبناسبة السؤال أقول أنا ال أظن يف املخابرات السعودية إّال إن مل يكونوا خريا من 

خابرات السوريني فال أقل أم سوف ال يكونون شرا منهم وإذا كان األمر كذلك فمما أخشى؟ خاصة وقد امل

قلت يف تلك اجللسة وقد بلغت من الكرب عتيا إذا كنت و أنا يف عز الشباب أجبت باجلواب الذي خيالف احلزب 

ية شو رايح يسّووا مع الشيبة رايح يسجنوه الكافر وقلت أنا ال أؤيده ألنه خمالف لإلسالم فرتى املخابرات السعود

أكثر من ذلك ما فيه أكثر من ذلك  فظين أن اجلواب أنه سيكون هذا الذي تسمعونه دائما أبدا ، بعض الناس 



يقولوا أما ختشى أن يكون جوابك هذا سببا ملنعك من احلج والعمرة فأنا أقول احلمد هللا حججنا أوال فريضة 

تني حجة تقربا إىل اهللا واعتمرنا ما شاء اهللا من العمر ورمبا ما أدري أستطيع أنه لو اإلسالم وحججنا حنو ثال

فتحت يل أبواب احلج والعمرة أستطيع مبا بقي من قوة أن أعيدها فإذا منعوين من احلج والعمرة أقول بلسان احلال 

  أخذت اجلواب . ... " أنت مسكر وأنا مبطل "وال أقول بلسان القال 

  نعم لكن أنا عندي ملحق ؟ السائل :

  خري . الشيخ :

أرجوا أن جتيبونا عليه ، هل يصح أن يقال من باب حسن الظن بالشيخ ابن باز أنه أفىت ما أفىت سدا  السائل :

  لباب الفتنة أو عن دليل قام عنده فاقتنع به وخباصة أنه معروف بالعلم وتقوى اهللا وال نزكي على اهللا ؟

قول يف مثل الشيخ وأمثاله من الذين نشهد هلم أوال بالعلم النافع وثانيا بالعمل الصاحل إال ال ميكن أن ن الشيخ :

أن يكون أحد األمرين ال ميكن إال أن يكون أحد األمرين .لكن أنا أرى أنه ال ميكن أن يكون هناك دليل صواب 

ثرة عددهم وُعددهم لبالد يسوغ هذا الواقع املؤمل وهو السماح لدخول الصليبني مبختلف أجناسهم على ك

اإلسالم ال أقول بأرخص األمثان بل بدون أي مثن بل بثمن يدفع هلم بدل أن يدفعوه هم ال ميكن أن يوجد هناك 

  دليل وحنن مسعنا فيما قرأنا وفيما منى إلينا .


